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Oberbank Podmienky 
Sporiaci účet ŠPECIÁL

1.          VŚEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Banka ponúka klientom možnosť uloženia ich peňažných prostriedkov na sporiacom účte: Sporiaci 
účet ŠPECIÁL (ďalej len „vkladový produkt“).

Za podmienok určených v tejto zmluve sa Oberbank AG zaväzuje otvoriť klientovi vkladový účet na 
vkladový produkt označený  na strane 1 tejto zmluvy a platiť z peňažných prostriedkov na účte úroky 
a klient sa zaväzuje vložiť na vkladový účet peňažné prostriedky, prenechať ich na využitie banke 
a dodržiavať podmienky platné pre vkladový produkt.

1.2.

Vkladový produkt1.3.

Vkladový produkt slúži len na sporenie a znie na meno a priezvisko alebo obchodné meno 
klienta. Vykonávanie platobného styku prostredníctvom vkladového produktu nie je povolené.

1.3.1.

Vykonávanie trvalých príkazov na úhradu, príkazov na inkaso ako aj zahraničných prevodov 
nie je možné.

1.3.2.

Poskytnutie úverového rámca ani prečerpanie na vkladovom produkte klientom nie je 
dovolené. Ak by napriek tomu došlo k debetnému zostatku, je klient povinný tento vyrovanať.

1.3.3.

Vkladový produkt má len jedného majiteľa. Udelenie podpisového práva aj inej osobe je 
možné. K vkladovým produktom nie sú vydané žiadne platobné karty. Ochrana pomocou 
hesla nie je možná.

1.3.4.

Vklady1.4.

Zasielanie informácií1.5.

Úročenie1.6.

Úročenie peňažných prostriedkov na účte začína dňom pripísania peňažných prostriedkov na 
účet a končí dňom, ktorý predchádza vyzdvihnutiu alebo prevedeniu prostriedkov z účtu.

1.6.1.

Na úročenie peňažných prostriedkov na účte sa počíta rok o dĺžke 360 dní.1.6.2.

Banka pripisuje úroky v prospech účtu vždy k 31. 12. kalendárneho roka v príslušnej mene 
účtu.

1.6.3.

Z úrokového výnosu z účtu fyzickej osoby  - nepodnikateľa bude odvedená zrazená daň vo 
výške určenej právnymi predpismi v čase zrazenia dane. Táto daň bude zrážaná z úrokového 
príjmu k dátumu pripísania úrokov v prospech účtu.

1.6.4.

Vkladový účet je vedený len v mene euro. Platby na tieto účty sú prijímané v ľubovolnej mene 
uvedenej v kurzovom lístku banky. Platby sú prijímané v ľubovoľnej výške. Banka si však 
vyhradzuje právo kedykoľvek platby odmietnuť, a to aj bez uvedenia dôvodu.

1.4.1.

Oberbank AG je oprávnená zasielať klientovi informácie týkajúce sa jeho účtu, pokiaľ to 
považuje za účelné a to i bez ohľadu na ním zvolený spôsob informovania. Rovnako si môže 
klient vyžiadať od Oberbank AG zaslanie informácií jemu určených. V oboch prípadoch 
vyúčtuje Oberbank AG majiteľovi účtu len s tým spojené vlastné náklady.

1.5.1.

Spôsob zdanenia úrokového výnosu z účtu právnickej osoby sa uskutočňuje podľa platných 
právnych predpisov.

1.6.5.
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2.          OSOBITNÉ USTANOVENIA

Oberbank AG Sporiaci účet ŠPECIÁL je denne splatný účet (bez výpovednej lehoty).2.1.

Úročenie je variabilné. Úrokové sadzby sú stanovené Oberbank AG pre jednotlivé obdobia na základe 
obchodných podmienok banky a v závislosti na vývoji sadzieb svetových finančných trhov. Aktuálne 
úrokové sadzby sú klientom Oberbank AG k dispozícií v pobočkách banky.

2.2.

Úroková sadzba je pri úročení účtu priebežne automaticky upravovaná podľa platných úrokových 
sadzieb jednotlivých období a je možné ju zistiť z vývesky na prepážke v pobočke.

2.3.

Pre ukončenie bežného Sporiaceho účtu ŠPECIÁL platí článok 8 časti A Obchodných podmienok pre 
vedenie účtov, bezhotovostný platobný styk a hotovostný platobný styk Oberbank AG.

2.4.

Zaslanie a zmeny podmienok3.1.

3.          SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Platné podmienky pre vkladové produkty sú k dispozícií vo všetkých obchodných priestoroch 
Oberbank AG.

3.1.1.

3.1.2. Oberbank AG si vyhradzuje právo zmeniť uvedené obchodné podmienky v závislosti na 
zmenách zodpovedajúcich právnych predpisov a obchodnej politiky banky. Tieto zmeny 
zverejňuje Oberbank AG na internete a v obchodných priestoroch Oberbank AG. Klient 
a banka sa dohodli, že zmeny sú účinné dňom zverejnenia a nie je potrebné ich zverejniť 
vopred v lehote podľa § 37 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách.

Pokiaľ klient nesúhlasí so zmenami obchodných podmienok Oberbank AG, je povinný svoj 
nesúhlas písomne oznámiť Oberbank AG do tridsiatich dní od oznámenia zmeny. Ak tak klient 
neurobí alebo ak po oznámení zmeny uskutoční akýkoľvek úkon voči banke, z ktorého je 
zrejmá vôľa klienta pokračovať v zmluvnom vzťahu, platí, že so zmenou súhlasí.

3.1.3.

Podpisový vzor3.2.
Klient pri podpise tejto zmluvy banke predkladá podpisový vzor, ktorý obsahuje podpis klienta 
ako majiteľa účtu, plnomocenstvo klienta ako majiteľa účtu na nakladanie s peňažným 
prostriedkami na účte pre tretie osoby (podpisový vzor pre tretie osoby) vrátane akceptácie 
plnomocenstva, rozsah ich dispozičných oprávnení a spôsob disponovania. Klient súhlasí 
s tým, že banka poskytne korešpondentom informácie o pohybe a zostatku na vkladovom 
účte.

3.2.1.

Vyhlásenia klienta3.3.
3.3.1.

3.3.2.

Klient vyhlasuje, že nie je osobou s osobitným vzťahom k banke podľa zákona o bankách. Ak 
sa preukáže nepravdivosť tohto vyhlásenia, táto zmluva je neplatná ku dňu, keď sa banka 
o nepravdivosti tohto vyhlásenia dozvedela. Od tohto dňa banka prestane termínovaný vklad 
úročiť a vyzve klienta na jeho výber a zrušenie účtu. Nevybraná čiastka nie je bezdôvodným 
obohatením zo strany banky. Na účely tejto zmluvy sa za deň doručenia písomnej výzvy 
považuje tretí deň po dni jej odoslania poštou ako doporučenej zásielky na poslednú uvedenú 
adresu klienta, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia. Vyhlásenie podľa tohto ustanovenia 
sa považuje za zopakované pri uskutočnení každého bankového obchodu okrem obchodov, 
pri ktorých klient predloží banke vyhlásenie a súhlas inej osoby.

Klient vyhlasuje, že peňažné prostriedky použité na vykonanie ktoréhokoľvek bankového 
obchodu s hodnotou najmenej EUR 15.000,- alebo v protihodnote tejto sumy v inej mene sú 
v jeho výlučnom vlastníctve a bankový obchod vykonáva na vlastný účet. V opačnom prípade 
sa klient zaväzuje predložiť banke najneskôr s pokynom na vykonanie bankového obchodu 
písomné vyhlásenie s obsahovými náležitosťami podľa zákona o bankách, v ktorom uvedie 
vlastníka peňažných prostriedkov a osoby, na ktorej účet je obchod vykonaný. S týmto 
vyhlásením klient predloží aj písomný súhlas tejto osoby na použitie peňažných prostriedkov 
na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet.
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Výpoveď3.4.
Banka môže túto zmluvu písomne vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď je účinná 
dňom doručenia oznámenia o výpovedi klientovi. Za deň doručenia sa považuje tretí deň po 
odoslaní doporučenej zásielky o výpovedi na poslednú klientom oznámenú adresu.

3.4.1.

Zmeny údajov3.5.
Klient je povinný oznámiť Oberbank AG bez meškania každú zmenu adresy a iných údajov 
relevantných pre túto zmluvu. Pokiaľ klient tieto zmeny neoznámi, považujú sa písomnosti 
Oberbank AG za doručené, pokiaľ boli zaslané od Oberbank AG na poslednú jej známu 
adresu klienta.

3.5.1.

Voľba právnych vzťahov a súdna príslušnosť3.6.
Pre všetky právne vzťahy medzi klientom a Oberbank AG platí slovenské právo s vylúčením 
kolíznych noriem. Na rozhodnutie sporov sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

3.6.1.

Prílohy: Všeobecné obchodné podmienky Oberbank AG 
Obchodné podmienky banky pre vedenie účtov a bezhotovostný platobný styk 
Sadzobník poplatkov

Klient:

Klient:

Oberbank AG, 
organizačná zložka: 
Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
meno, priezvisko, funkcia:

Oberbank AG, 
organizačná zložka: 
Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
meno, priezvisko, funkcia:

V dňa 


